
EVENTKALENDER
hotel og konference   |   2. halvår 2018
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FREDERICIA TEATERS
PRODUKTION AF

tarzanmusical.dk 

Musik af  
Phil Collins

POWERED BYÅrets musicaloplevelseEfterårsferien på Sydfyn

Stemning, god 
mad og musik

Julefrokost
Kom i julestemning med venner og kollegaer

- aktiviteter for hele familien sammen med venner og familie

Julefrokost med livemusik
Hold jeres private- eller firmajulefrokost i festlige omgivelser med buffet, livemusik og dans.

Nytårsprogram den 31. dec. 2018 
Kl. 14.00 
Indtjekning for overnattende gæster. Fra kl. 14.30 er 
der kaffe/the og kagebord. 

Kl. 17.45 
Velkomstdrink og udsøgte hors d’oeuvres 
til dronningens nytårstale.

5-retters gourmetmenu 
Se hele menuen på www.hotel-svendborg.dk. 
Til middagen serveres vine ad libitum afstemt  
efter menuen.

Kaffe/the med cognac eller likør
Fri bar med øl, vand og vin

Kl. 24.00 
Champagne, kransekage og nytårsfyrværkeri.

Dans til liveband frem til kl. 01.00.
Natmad Pølse- og ostebord.

Pris pr. person fra kr. 1.595,-

Nytårsprogram den 31. dec. 2018 
Kl. 14.00 
Indtjekning for overnattende gæster. Fra kl. 14.30 er 
der kaffe/the og kagebord. 

Kl. 17.45 
Velkomstdrink og udsøgte hors d’oeuvres 
til dronningens nytårstale.

5-retters gourmetmenu 
Se hele menuen på www.hotel-fredericia.dk. 
Til middagen serveres vine ad libitum afstemt  
efter menuen.

Kaffe/the med cognac eller likør
Fri bar med øl, vand og vin

Kl. 24.00 
Champagne, kransekage og nytårsfyrværkeri.

Dans til liveband frem til kl. 01.00 i  
tilstødende lokaler.
Natmad Pølse- og ostebord.

Pris pr. person fra kr. 1.595,-

Nytår med spa og velvære
30. dec. - 1. jan. 2019
• Spa inkl. goodiebag, stjerneskud i restauranten, 

overnatning i db. vær. og stor morgenbuffet. 

Pris pr. person i db. vær. kr. 600,- 
Enkeltværelse pr. person kr. 500,-

Vi tager forbehold for ændringer, aflysninger og eventuelle trykfejl. 

Julefrokost i Svendborg
Vælg mellem den 23., 24. og 30. november 2018, 
d. 1., 7. og 8. samt 14. og 15. december 2018.

Vi byder velkommen til vores store succes  
– kæmpe julefrokost med julebuffet. Der vil være 
livemusik og mulighed for dans alle aftener. 
Julebuffet starter kl. 18.30 og musikken slutter 
kl. 01.00. Vi tilbyder flere forskellige pakker, alt 
efter om I ønsker fri bar og overnatning mm.

Se alle julefrokostpakker på
www.hotel-svendborg.dk
 
Pris pr. kuvert fra kr. 395,- 
Den 14. december spiller en professionel DJ.

Julefrokost i Fredericia
Vælg mellem den 23., 24. og 30. november 2018, 
d. 1., 7. og 8. samt 14. og 15. december 2018.

Vi skaber rammerne om en fantastisk og 
stemningsfyldt julefrokost. Vores lokaler bliver 
dekoreret med flotte juledekorationer og der vil i 
løbet af aftenen være livemusik der spiller op til 
dans. Vi tilbyder flere forskellige pakker, alt efter 
om I ønsker fri bar og overnatning mm.

Se alle julefrokostpakker på
www.hotel-fredericia.dk
 
Pris pr. kuvert fra kr. 445,- 
Vi starter kl. 17.00 med velkomstdrink/gløgg.

Møde og konference
                    møde- og konferencelokaler i Svendborg og Fredericia.

BW Plus Hotel Svendborg 
Hjemmeside: www.hotel-svendborg.dk

Helle Hodal 
Key Account Manager 
helle@hotel-svendborg.dk 
Tlf.: +45 4099 4174

BW Plus Hotel Fredericia 
Hjemmeside: www.hotel-fredericia.dk

Mette Spindler Seehausen 
Key Account Manager 
mette@hotel-fredericia.dk 
Tlf.: +45 4099 4145

Vores konferencested er dit mødested
Søger du et professionelt konferencecenter med en unik beliggenhed, tilbyder vi alt, som er nødvendigt for afvikling af en 
succesfuld konference. Som arrangør, kan du derfor føle dig tryg fra start til slut. Vi klarer al logistik, forplejning og spar-
ring omkring særlige aktiviteter. Begge hoteller er tæt beliggende ved motorvej og banegård, samt har gratis parkering.

Vil du høre mere?
Er du velkommen til at kontakte os, eller gå ind på en af vores hjemmesider og læse mere.

Oplevelser inden nytår
• Byvandring den 29. december 2018
• Vinsmagning ved ankomst den  

30. december 2018

Læs mere og bestil på hotel-svendborg.dk Læs mere og bestil på hotel-fredericia.dk

Nytårsaften 2018/19
Vi skaber rammerne om en stemningsfuld aften  
med 5-retters gourmetmenu, musik og fyrværkeri.



Vi tager forbehold for ændringer, aflysninger og eventuelle trykfejl. 

Vildtaften
Den 6. oktober 2018

En sanseoplevelse af sæsonens 
vildt, urter, bær, frugt og ost. Vi står 
klar med en stor vildtbuffet. Du får: 
Velkomst og appetizer, stor vildtbuffet, 
kaffe/the, overnatning i dobbeltværelse 
inkl. stor morgenbuffet dagen derpå.

 
Pris pr. person i db. vær. kr. 895,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Book dit ophold på BW Plus Hotel Fredericia på telefon +45 7591 0000 eller mail info@hotel-fredericia.dk Book dit ophold på BW Plus Hotel Svendborg på telefon +45 6221 1700 eller mail booking@hotel-svendborg.dk

Signe Svendsen
Den 5. oktober 2018

Kom og nyd Signes stærke og nær-
værende stemme i Svendborg – den 
eneste koncert på Fyn i år. Du får: 
Koncertbillet til Kulturhuset kl. 20.00, 
overnatning i dobbeltværelse og stor 
sydfynsk morgenbuffet.

 
Pris pr. person i db. vær. kr. 595,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Mortensaften
10. november 2018

Inviter din familie og venner på 
Mortensaften i Fredericia. Stemningen 
er sat i vores restaurant, med ild i 
kaminen, udsigt til søen og en lækker 
menu. Ønsker du også at overnatte, er 
du velkommen til at kontakte os. 

 
Pris pr. kuvert kr. 285,-
Børn under 12 år kr. 160,-

Allan Olsen
Den 17. november 2018

Den anerkendte Allan Olsen turnerer 
i år med en unik solokoncert. Du får: 
Koncertbillet til Kulturhuset kl. 20.00, 
overnatning i dobbeltværelse og stor 
sydfynsk morgenbuffet.

 
Pris pr. person i db. vær. kr. 695,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Nytårsmenu ud af huset
Den 31. december 2018 

Slip bekymringerne og bestil vores 
5-retters nytårsmenu og kransekage. 
Vi har også natmad ud af huset.  
Læs mere og bestil på  
www.hotel-svendborg.dk 
Pris pr. kuvert kr. 445,-
Minimum 2 kuverter

Højrebsbuffet
Den 12. - 20. oktober 2018

I efterårsferien, serverer Restaurant 
Krinsen den populære højrebsbuffet – 
Spis hvad du kan. Husk at bestille dit 
bord på telefon +45 6217 6203. Nyd 
også gerne en drink i baren.
 
Pris pr. kuvert kr. 258,-

Celebrating Woodstock
Den 12. - 13. januar 2019

En weekend i rockens tegn på Sydfyn. 
Her får du koncertbillet til Kulturhuset, 
overnatning i dobbetlværelse inkl. stor 
morgenbuffet. 
Pris pr. person i db. vær. kr. 965,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Gin og tapas med overnatning
Den 7. september 2018 kl. 18.00 - 23.00

Elsker du også gin? Kom til stor gin og tapas aften i 
Fredericia. Du vil smage på 3 forskellige gins og der-
efter få serveret en udsøgt tapasmenu med tilhørende 
8 forskellige gin drinks. Se både gin- og tapasmenu 
på www.hotel-fredericia.dk. Bestil overnatning inkl. 
morgenbuffet.
 
Pris pr. kuvert for tapas- og ginmenu kr. 595,- 
ekskl. overnatning. 

Pris pr. person i db. vær. kr. 300,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Efterårsferie med mange events
Den 12. - 20. oktober 2018

Nyd efterårsferien i Svendborg med fantastiske aktivi-
teter, helstegt højrebsbuffet og overnatning i centrum 
af byen. Du får: Højrebsbuffet – spis hvad du kan, 
overnatning i dobbeltværelse, Fyns største  
morgenbuffet med fynske specialiteter.
 
Pris pr. person i db. vær. kr. 495,-
Enkeltværelsestillæg kr. 300,- pr. nat.

Tarzan Musical
Oktober måned 2018

Glæd dig til en unik historie, som både voksne og børn 
kan nyde. Oplev Disneys Muscial Tarzan i Fredericia 
inkl. middag og overnatning. Du får: 2-retters teater-
menu kl. 17.30, billet til musicalen Tarzan på Fredericia 
Teater, overnatning i dobbeltværelse inkl. stor lækker 
morgenbuffet. 

Pris pr. person i db. vær. kr. 1.195,- 
Søndage og i uge 42 fra man-tor kr. 995,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat

Weekend- og byferie
Gælder hele 2018

Forkæl dig selv og dine kære med et hyggeligt ophold 
på Sydfyn. Du får: kaffe/the og kage, 3-retters mid-
dag, overnatning i dobbeltværelse inkl. stor sydfynsk 
morgenbuffet.
 
Pris pr. person i db. vær. kr. 885,- 
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat. 
Børn under 12 år kr. 420,- pr. nat.

Familietid i efterårsferien
Uge 42 i 2018

Sjov, leg og aktiviteter for børn og 
voksne finder du i Fredericia, og me-
get af det kun 50m fra hotellet. Du får: 
1x gratis adgang til badeland, 1x én 
times bowling, overnatning i familie-
værelse og stor morgenbuffet. 

 
Pris for 2 voksne + 1 barn kr. 895,- 
Pris for 2 voksne + 2 børn kr. 1.095,-

ABBACZ 
Den 27. oktober 2018

Et af Europas mest efterspurgte 
ABBA-tributes kommer til Svendborg. 
Du får: Billet til et show i topklasse 
i Kulturhusets Guldsal kl. 20.00, 
overnatning i dobbeltværelse inkl. stor 
sydfynsk morgenbuffet.

 
Pris pr. person i db. vær. kr. 595,-
Enkeltværelsestillæg kr. 200,- pr. nat
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FREDERICIA TEATERS
PRODUKTION AF

tarzanmusical.dk 

Musik af  
Phil Collins

POWERED BY

Kim Larsen menu
Den 18. august 2018

Kom i stemning inden koncerten fra 
kl. 17.00. Eller inviter familien og 
vennerne på god mad. Restauranten 
er åben for alle.

 
Pris pr. kuvert kr. 198,-

Julefrokost ud af huset
Ring og bestil på +45 7591 0000

Se årets lækre julefrokost ud af huset. 
Husk at vi leverer maden gratis inden 
for en radius af 20 km. fra hotellet.

Pris pr. kuvert kr. 255,- 
Minimum 20 personer

Nytårsmenu ud af huset
Den 31. december 2018

Nyd vores lækre 5-retters nytårsmenu 
og kransekage hjemme. Se menuen 
og bestil på www.hotel-fredericia.dk
 
Pris pr. kuvert kr. 445,- 
Minimum 2 kuverter

Kom
m

ende events i lokalom
rådet

BW Plus Hotel Svendborg er beliggende i kort gåafstand fra Kulturhus Svendborg Borgerforeningen, hvor koncerterne afholdes. 
Inden koncerten, er der rig mulighed for at spise en god middag i vores Restaurant Krinsen.

Se alle ophold og tilbud på 
www.hotel-fredericia.dk

Se alle ophold og tilbud på 
www.hotel-svendborg.dk

Bestil senest d. 28. dec. 2018

Bestil senest d. 28. dec. 2018

Inkl. stor
højrebsbuffet

For hele
familien


